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Enligt kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin 
som fullmäktige satt upp har nåtts. Nämnden har nio ledamöter och är indelad i två sektioner.

Måluppfyllelsen för de bindande målen: Av de 105 bindande verksamhetsmålen i budgeten nåddes 84, det 
vill säga 80 procent. Av de 65 anslags- eller verksamhetsbidragsmålen som var bindande gentemot fullmäkti-
ge nåddes 48, det vill säga 74 procent.

Stadens ekonomiska spelrum minskar: Enligt stadens strategiprogram 2013–2016 motsvarar den reella ök-
ningen i moderstadens omkostnader ökningen i antalet invånare minskad med 1 %, som är årsmålet för 
produktivitetsförbättringen. År 2013 nåddes målet inte, även om man inte ännu då eftersträvade en produk-
tivitetsförbättring på 1 procent. Strategiprogrammets linje med en stram utgiftsram och produktivitetsmål 
bör följas.

Fullmäktigeledamöternas motioner och hemställningsklämmar har haft liten genomslagskraft: Stadssty-
relsen bör i större utsträckning beakta de åtgärder som föreslås i fullmäktigemotioner och hemställningsk-
lämmar. Man bör försöka ge motionerna större genomslagskraft genom att införa så kallade gruppmotioner.

Uppfyllelsen av de strategiska målen som gäller lokaler och upphandlingar måste säkerställas: Ett lokal-
program på stadsnivå bör beredas för stadsstyrelsen. Programmet bör innehålla åtgärder för att bevara lo-
kalbeståndets bruksvärde och minska reparationsskulden, som vuxit sig stor. Stadsstyrelsen bör inrätta en 
styrgrupp med ansvar för att styra och samordna upphandlingar.

Enligt strategin för globalt ansvar bör staden undvika samarbete med företag som har kopplingar till skat-
teparadis. Detta är ingen enkel sak, men det lönar sig att pröva indirekta sätt att påverka: Anskaffnings-
centralen bör påskynda genomförandet av den pilotupphandling som stadsstyrelsen beslutat om 4.3.2013 
genom att i samband med anbudsgivningen be om separat bokslutsinformation för varje enskilt land. Man 
bör även utreda möjligheterna att ordna pilotupphandlingar som gäller betydande eurobelopp, där anbuds-
givarna ombeds lämna information om företagets ägarförhållanden och eventuella koncernstruktur.

Inom socialarbetet för unga finns en konflikt mellan målen och antalet klienter: Antalet unga som omfattas 
av utkomststöd har ökat kraftigt. Det finns inte förutsättningar för att nå det strategiska målet att träffa alla 
personer som är under 25 år och ansöker om utkomststöd. Socialarbetarnas arbetstid måste i högre grad än 
i dag inriktas på att träffa unga, och klienterna måste i högre grad hänvisas till servicecentret för arbetskraft 
Duuri som erbjuder multiprofessionellt stöd.

Inom missbrukarvården för unga behövs en tjänst med låg tröskel: Social- och hälsovårdsverket bör ut-
veckla ungdomsstationsverksamheten till en övergripande tjänst med låg tröskel, där de unga förutom miss-
brukartjänster även erbjuds hälsovårdar-, psykolog- och socialarbetartjänster. Tjänsten bör också vara nära 
kopplad till övriga familje- och socialtjänster och till skolornas elevvård. 

De mål som satts upp för anslagen för positiv diskriminering har uppfyllts väl i skolorna: Enligt en enkät har 
man med anslagen kunnat öka jämlikheten inom utbildningen. 

De strategiska målen för kollektivtrafiken kräver ytterligare åtgärder: Stadsstyrelsen bör medverka till att 
enhetliga verksamhetsmodeller görs upp för infartsparkeringen i Helsingforsregionen tillsammans med sta-
ten och övriga kommuner. Spårvägstrafiken bör bli snabbare och inom trafikplaneringen bör kollektivtrafi-
kens markanvändningsfördelar och de stadsekonomiska fördelarna beaktas.


